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 ( ECOWASالجواعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )

 م2012وإسهاهها في تسىية النساع في شوال هالي 

 د. غازلي عبد الحلين

 -3 -جاهعة الجسائر 

 : ملخص

صَهذ الخاحت بلى اخخىاء الجزاناث والخد٘م َيها 

وختى مىهها، بهؼ اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت التي 

قهغث في ألاؾاؽ ٖخجمهاث اْخطاصًت همها الىخُض 

جدُٓٔ الخىمُت والٓػاء نلى الخبهُت الاْخطاصًت، بلى 

جىؾُو ضالخُاتها لخدىاٛو الٓػاًا الؿُاؾُت وألامىُت؛ 

ضحها ؤن الجزاناث في اإلاىؿٓت حهّى وطلٚ بهض ؤن جًُٓ ل

الخىمُت الاْخطاصًت. مثل ما هى الخاٛ نلُه باليؿبت 

ُٓا ) ( ECOWASللجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

ُٓا، صاَها لها  ٗاهذ الجزاناث اإلاؿخمغة في يغب بٍَغ التي 

حز نلى الٓػاًا ألامىُت التي حؿببذ في  مً ؤحل التٖر

 ا.غهِ ألاصاء الاْخطاصي لضوله

ونلُه جداٛو هظه الضعاؾت جُُٓم الضوع الظي 

( في بصاعة الجزاناث في يغب ECOWASؤصجه مىكمت )

ُٓا مً زالٛ حؿلُـ الػىء نلى اإلآاعبت ألامىُت  بٍَغ

ت الجزام اإلاالي ؾىت   .2012التي جبىتها نىض حؿٍى

Abstract :  

Dans le but de contenir les conflits régionaux 

et les mieux contrôler, les organisations sou-

régionales qui assurent à l’origine un rôle 

plutôt économique, sont arrivées à une 

conviction claire, le développement ne peut 

être assuré sans mettre fin aux conflits qui 

ravagent leur sous-région, et empêchent son 

développement économique. 

C’est le cas de la Communauté économique 

des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

qui aspire à trouver une issue aux conflits de 

la sous-région. Cette étude évaluera le rôle 

joué par la (CEDEAO) dans la gestion du 

conflit au Mali entre les années 2012 et 2014, 

en mettant en évidence son approche 

sécuritaire et diplomatique adoptée pour le 

règlement de celui-ci.   
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 دمةمل

ٗاهذ  ٌشهض الهالم الُىم واْها حضًضا مً الخغوب والجزاناث، ًخهلٔ ألامغ في مهكمها بجزاناث صازلُت وخغوب 

"بالخغوب ألاهلُت"، ًالخل في هظا الىىم مً الجزاناث ؤن الهضًض منها ْض بجسظ مىخى نىُُا،  -في الؿابٔ  -حؿمى

ٗان ًُترع منها الُٓام بظلٚ، ٖما ؤن بؿبب زلل وعجؼ في بخخىائها والخد٘م َيها، مً ؾٍغ الج هاث الؿُاؾُت التي 

هظه الجزاناث ضاعث مؿُت لشٙل حضًض مً ألاؾغاٍ التي باجذ َانلت في الؿاخت الضولُت الُىم، و التي ال حهتٍر 

ً مىظ ؤوازغ الٓغن  -بالخضوص واإلاخمثلت في اإلاجمىناث ؤلاعهابُت اليشؿت نلى الطهُض الضولي، وهى  ما ًكهغ ؤهه  الهشٍغ

 لم حهض الضولت الٓىمُت اإلادخ٘غ الىخُض للهىِ. -

ذ الخاغغ، بةمٙان ال٘ثحر مً الالنبحن الُٓام بالخغب ؤمام جغاحو صوع الضولت، َةهه ًجب  ٗان، في الْى وبطا 

ؤلاشاعة بلى ؤن هىإ باإلآابل حهاث َانلت حهمل ؤًػا مً ؤحل جدُٓٔ الؿالم، وهى ما باجذ جاصًه بهؼ اإلاىكماث 

شض اهدباه الغؤي الهام ا لضولُت ؤلاْلُمُت بةمخُاػ، و في مٓضمت هظه اإلاىكماث والظي باث صوعها ًلٓى ػزما ٖبحرا َو

ُٓا  التي ضاعث جاصي ؤصواًعا مهمت في بصاعة  (،ECOWAS)الضولي بىغىح، الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

ٗان ؤزغها الخضزل في مالي ؾىت ُٓا،   .2013 الجزاناث في يغب بٍَغ

ت   وج٘مً الًاًت مً هظا البدث في حؿلُـ الػىء نلى الضوع اإلاخىامي لهظا الشٙل مً اإلاىكماث، في حؿٍى

الجزاناث ؤلاْلُمُت، وؾبُهت الهالْت التي ججمهها بالُانلحن الضولُحن ال٘باع، و في هظا ؤلاؾاع ًخدضص الدؿاٛئ اإلاؿغوح 

تًخدضص َُما ًلي: هل ًضزل صوع مىكمت ؤلاًٙىاؽ  ُٓت  في بصاعة وحؿٍى الجزام في مالي غمً ما ًؿلٔ نلُه خلٛى بٍَغ

ٔ ؤمام الخضزل ألاحىبي في شاون الٓاعة؟ ؤم هى َٓـ جَ٘غـ لؿُاؾت ألاصواع التي ما  ؿو الؿٍغ ُٓت ْو إلاشاٗل بٍَغ

 َخئذ جاصحها الضٛو ال٘بري في اإلاىؿٓت؟

I. دور املنظمات إلاكليمية/ إلاكليمية الفزغية في جسىية النزاغات مىكف الفله الدولي من 

ٗان بؾخجابت وعيبت مً صولها  ٓي ؤن الخٙامل ؤلاْلُمي في الٓاعة  ًالخل البهؼ مً مخدبعي الشإن ؤلاٍَغ

ذ ؤهه ما لم جػو خضا للج -نلى ألاْل -للخُِ٘ زاناث مو مىحت الهىإلات، وؤصاة لخُاصي آزاعها الؿلبُت، يحر ؤجها ؤصٖع

البُيُت والضازلُت في هظه اإلاىؿٓت، َةن الٓاعة ؾخكل مً ؤَٓغ بلضان الهالم وؤْلها همىا؛ هدُجت للخلل الظي ًطِب 

 حمُو ْؿاناث الخىمُت َيها. 

ت ُٓا لدؿٍى ض ؤضبدذ قاهغة الخضزل ؤلاْلُمي مً ْبل اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت في بٍَغ الجزاناث  (*)ْو

الخغب  -ما ٌؿمى  –لجًغاَُت، واْها بضؤ ًُغع هُؿه بةلخاح مىظ الؿىىاث ألاولى لنهاًت الىاْهت في ؤْالُمها ا

حز نلى مجمىنت مً اإلاهؿُاث اإلادلُت، و  ٓي بلى جُؿحر طلٚ مً زالٛ التٖر ض طهب اإلاهخمىن بالشإن ؤلاٍَغ الباعصة، ْو

ه، و مً بحن اإلابرعاث التي ْضمذ في نىًل ؤلاْلُمُت والضولُت، التي حهلذ مً هظا الىىم مً الخضزل ؤمغا خخمُا ال بض

هظا ؤلاججاه، هظٖغ اهُجاع ألاوغام ألامىُت في ٖثحر مً ؤحؼاء الٓاعة، في شٙل حضًض لم ًً٘ مههىصا مً ْبل، بدُث 

ت(،  ت ؤلاْلُمُت )الٓاٍع ضاع ًٌلب نليها الؿابو الضازلي ألاهلي، ٖما ٌهض مً بحن ؤؾبابه غهِ حهىص وآلُاث الدؿٍى

ػاٍ بلى ٗل هظا جغاحو واضح لالهخمام وجغهل  ت َُما مط ى. ٍو ٗاهذ جٓىصها اإلاىكمت الٓاٍع ألاؾالُب الخٓلُضًت التي 

ُٓت بهػا مً ؤهمُتها الاؾتراجُجُت، التي اٖدؿبتها في  الضولي اإلاباشغ بهظه الجزاناث، زاضت بهض ؤن َٓضث الٓاعة ؤلاٍَغ

ض ؤضبذ لؿان خ اٛ الضٛو ال٘بري ًُػل مبضؤ حضًضا بضؤ ٌؿخٓؿب الاهخمام اإلااض ي، في بؾاع الخغب الباعصة، ْو

ُٓت"، مو ٗل ما ًدمله هظا اإلابضؤ مً مهاوي ومً جىاْػاث. ُٓت إلاشاٗل بٍَغ  الضولي بلُه، وهى "خلٛى بٍَغ
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و لظلٚ، وحضث هظه اإلاىكماث ؤلاْلُمُت هُؿها ملؼمت بةصزاٛ حهضًالث نلى مباصئها وؤهضاَها وهُاٗلها 

هاتها الؿابٓت التي ججاوػتها ألاخضار، نلى بنخباع ؤجها وحضث في ألاؾاؽ اإلااؾؿُت، ونلى  مىازُٓها الخإؾِؿُت وحشَغ

ت مدضصة، ؤو لضعء آلازاع الؿلبُت لخبهاث الخغب الباعصة نليها، وبًُت جدُٓٔ هظا  لخدُٓٔ ؤهضاٍ اْخطاصًت ؤو جىمٍى

منها واؾخٓغاعها، بما في طلٚ اإلاطاصع الجضًضة، ؤو ما الهضٍ، وفي بؾاع مؿهاها الغامي بلى صعء حمُو مطاصع التهضًض ل 

ُٓا (Emerging security threatsٌهٍغ بالتهضًضاث ألامىُت الىاشئت  (، اؾخدضزذ الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

(ECOWAS ُٓت ألازغي مُت مجمىنت مً الخضابحر للخإُٖض نلى ؤه -ولً٘ بضعحت ؤْل -( وبهؼ اإلاىكماث الُغنُت ؤلاٍَغ

ت الجزاناث  جىاَغ بِئت ؤمىُت مىاجُت، وبعؾاء آلُاث لألمً الجماعي ؤلاْلُمي، ججاوػث مً زاللها مجغص الغيبت في حؿٍى

ها ْبل خضوثها، وبالخالي جىىم صوع هظه اإلاىكمت وجغاوح بحن الُٓام بمهام ضىو الؿالم ئَدؿب، ولً٘ الهمل نلى اخخىا

اثُت، واحؿانه لِشمل مهام خُل الؿالم وما ْض ٌؿخلؼمه طلٚ مً بمٙاهُت اؾخسضام الٓىة لُغع  والضبلىماؾُت الْى

 الؿالم بطا لؼم ألامغ، والخضزل مُضاهُا بىاؾؿت ْىاث مؿلخت مهضة لخلٚ اإلاهمت. 

ت جمثل  ت اإلاىاػناث الضولُت، و ما مً شٚ، في ؤن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت والٓاٍع بخضي الىؾاثل ألاؾاؾُت في حؿٍى

ضعتها نلى جدطُل ؤٖبر ْضع مً اإلاهلىماث  .(i)مُت منهاال ؾُما ؤلاْلُ وطلٚ بد٘م ْغبها الجًغافي مً مٙان الجزام، ْو

سُت، وألاؾغاٍ الخُُٓٓت التي جِٓ وعاءه.   اإلاخهلٓت بإؾباب وشىبه وزلُُاجه الخاٍع

ت الجزاناث  ض ازخلِ عواص الُٓه الضولي خٛى جُُٓمهم لضوع اإلاىكماث ؤلاْلُمُت في حؿٍى هالُتها في بًجاص ْو َو

خلٛى لها، مً هاالء مً ًغي ؤن للمىكماث ؤلاْلُمُت صوع َانل في َؼ الجزاناث ؤلاْلُمُت، مهخمضًً نلى خُٓٓت 

ت ال٘ثحر  ٗاهذ ؾابٓت لىحىص اإلاىكماث الضولُت، ٖما ؤن هظه ألازحرة عجؼث نً حؿٍى سُت وهي ؤن هظه اإلاىكماث  جاٍع

ت اإلاشاٗل والجزاناث التي جيشب بحن مً الجزاناث الضولُت ٖما ٌهخٓض هاال ء في ؤن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت ْاصعة نلى حؿٍى

ؤنػائها، بد٘م جٓاعبها الجًغافي، وال٘ثحر مً الخطاثظ التي ججمو بُنها، في خحن ؤن اإلاىكماث الضولُت جُخٓغ لهظه 

ل الضٛو ألانػاء، بؿبب ْغبها بِىما جٙىن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت ؤًػا ؤٖثر ْضعة نلى ْمو الجزاناث صاز الخاضُت،

ُت، والؿُاؾُت الؿاثضة التي ْض جازغ نلى ؾبُهت الجزاناث وجؿىعها. تها ال٘بحرة بالٓػاًا الاحخمانُت والهْغ  ومهَغ

وفي هظا الاججاه، ٌهخبر بهؼ اإلاخدبهحن ؤن هظه اإلاىكماث هي ؤٖثر مالءمت مً مجلـ ألامً إلاهالجت بهؼ خاالث 

ت اإلاىكماث ؤلاْلُمُت هي الهاثٔ الهُ٘لي الجزام لؾباب لىحؿدُت  واحخمانُت وؾُاؾُت، ومً ؤبغػ الدجج لطالح ؤولٍى

الظي ًمثله خٔ الىٓؼ في مجلـ ألامً، والترصص الظي ًٓو َُه نىض البذ في بهؼ الجزاناث. باإلغاَت بلى طلٚ، َةن 

ًجهل مً اإلاىكماث ؤلاْلُمُت ألاْضع الُٓىص اللىحؿدُت واإلاالُت جػهِ ْضعة اإلاجلـ نلى مهالجت الىغو، وهى ما 

  نلى الُٓام بظلٚ.

ت بال ؤجها  ؤما الُئت الثاهُت مً الُٓهاء َخهخٓض ؤن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت ختى وبن جٓاؾمذ صولها زطاثظ مشتٖر

ت هؼاناتها بالؿّغ الؿلمُت في مهكم ألاخُان بال في خاالث هاصعة، بل بن ما ًمً٘ ؤن ًُؿغ ن لى جبٓى ناحؼة نً حؿٍى

ت، التي جلهب في جلٚ  ؤهه اؾخٓغاع بحن الضٛو اإلاٙىهت لهظه اإلاىكماث مغصه بلى ؾُاؾت الهُمىت التي جماعؾها الضٛو الٍٓى

 ٛ  . (ii)اإلاىكماث صوع الضٛو اإلاىحهت، وبالخالي جطبذ ْغاعاتها عهًىا إلعاصة هظه الضو

ُٓت  ت الجزاناث ؤلاْلُمُت في الٓاعة ؤلاٍَغ لم ٌشهض  –ؾىاء البُيُت ؤو الضازلُت  –و مً الىاضح، ؤن حؿٍى

حهاعغا في الازخطاضاث بحن اإلاىكمت ألاممُت واإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت، زاضت َُما ًخهلٔ بمهام خُل الؿالم ؤو 

ا ٖبحًرا بحن الجاهبحن، مثلما حغي نىض جضزالث ؤلاًٙىاؽ اإلاسخلُت  ًٓ ٗان هىإ جيؿُ ختى َغغه في بهؼ ألاخُان، بل 

ت هؼا  ناث اإلاىؿٓت. لدؿٍى



ُ٘ت والُغوؿُت بػاء بضاثل بصاعة الجزام في الصخغاء الًغبُت اإلاىاِْ   ألامٍغ

 

62 
 

لٓض ؤصٕع واغهى مُثاّ ألامم اإلاخدضة ؤهمُت الضوع الظي ًمً٘ ؤن جلهبه اإلاىكماث ؤلاْلُمُت في مجاٛ بصاعة 

الجزاناث وخُل الؿلم، نلى انخباع ؤن صوعها ٌهض م٘مال لضوع ألامم اإلاخدضة، وبالخالي لِـ مخهاعغا مهه، وبالزظ 

التي ْض جيشب في ؤي صولت نػى،  ولِـ ؤصٛ نلى طلٚ ما حاء في اإلااصة  في خالت الخضزل في نملُت بصاعة الجزاناث

حن في خالت بصاعة الجزاناث (54)واإلااصة  1( الُٓغة 53) َةن  وبالخالي. (iii)اللخحن جدضصان بشٙل صُْٔ الهالْت بحن الؿَغ

اإلاُثاّ الظي هكم الهالْت بحن الازخطاضاث ألاضلُت إلاجلـ ألامً واإلاىكماث ؤلاْلُمُت، خغص نلى ؤن جبٓى نالْت 

ت، ؤو ؤن ًمـ طلٚ مً  َانل وم٘مل له، مً صون ؤن ًمىو هظه اإلاىكماث مً اؾخسضام ؤصواث الٓىة الهؿٍ٘غ

 ازخطاضه في هظا اإلاجاٛ.

ٓي ذ هىنا مً الخضعج، خُث في البضاًت لم ًً٘  ؤما الهالْت بحن الاجداص ؤلاٍَغ واإلاىكماث الُغنُت، َٓض نَغ

ُٓت نام  م ًخػمً ؤي بشاعة بلى اإلاىكماث الُغنُت وصوعها في خُل الؿالم. وطلٚ 1963مُثاّ مىكمت الىخضة ؤلاٍَغ

ه جم جضإع ألامغ مو  ٌهىص بلى ؤن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت اإلاىحىصة آهظإ لم جخبن بهض هظا الىىم مً ألاصواع،
ّ
بال ؤه

ُٓت آللُت مىو وبصاعة وخل الجزاناث نام  ( مً 24م، هظه ألازحرة هطذ في اإلااصة )1993بوشاء مىكمت الىخضة ؤلاٍَغ

ض جم الخإُٖض نلى  اجُاُْت بوشائها نلى ُْام آلالُت بالخيؿُٔ الىزُٔ في ؤوشؿتها مو اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت، ْو

ٓي ، خُث ؤٖضث اإلااصةهُـ الش يء في ال ٛى اإلايش ئ إلاجلـ الؿلم وألامً الخابو لالجداص ؤلاٍَغ مىه نً هظا  16 بروجٗى

م اؾخدضاثها في هظه اإلاىكماث، لخٙىن بمثابت الجهاػ اإلاٙلِ بدُل الؿلم وألامً 
ّ
الخيؿُٔ بحن اإلاجلـ وآلالُاث التي ج

 نلى اإلاؿخىي ؤلاْلُمي.

II. .السياق الدولي لحىلي املنظمات إلاكليمية الفزغية في إفزيليا مهمة حفظ السالم 

لٓض بضؤ التروٍج في الُترة ألازحرة نلى جإُٖض الضوع الظي جاصًه اإلاىكماث ؤلاْلُمُت وألامم اإلاخدضة، في بؾاع بصاعة 

تها، و هى ما ٌؿمذ باالنخٓاص ؤن طلٚ ًمثل انخماصا غ ُٓت إلاشاٗل الجزاناث الضولُت وحؿٍى مىُا لُ٘غة خلٛى بٍَغ

ُٓت  ُٓت الضوع ألاٖبر African Solutions for African Problemsبٍَغ ؟ و بضًال ًدمل اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت ؤلاٍَغ

ت الجزاناث الخاضلت في الٓاعة، و ًكل الدؿاٛئ مؿغوخا هل هظه اإلاىكماث ْاصعة وبن عيبذ في طلٚ  في الخضزل وحؿٍى

 الاغؿالم بهظه اإلاهمت؟نلى 

في الىاْو، قهغث في الهٓضًً ألازحًرً مجمىنت مً ألاؾباب واإلاهؿُاث الضولُت وؤلاْلُمُت التي ؾاهمذ بٓىة في 

ُٓت، ؤصواعا ؤٖبر في نملُاث خُل الؿالم وبصاعة الجزاناث في  الضَو هدى ؤلاججاه الظي ًدمل اإلاىكماث ؤلاْلُمُت ؤلاٍَغ

 : (iv)و هي زالزت ؤؾباب ؤؾاؾُت نلى ألاْل ؾاهمذ مباشغة في طلٚ، الٓاعة، و ًمً٘ ؤن هدص ي

ها الٓاعة أوال ، عيبت الضٛو الًغبُت ومهها ألامم اإلاخدضة في الاوسخاب مً الخىعؽ اإلاباشغ في الجزاناث التي حهَغ

ٓي، وؤ ت، ممثلت في ؤلاجداص ؤلاٍَغ جي مً ؾٍغ اإلاىكمت الٓاٍع ُٓت، وجىلي اإلاهمت بشٙل جضٍع ًػا اإلاىكماث ؤلاٍَغ

 ؤلاْلُمُت الُغنُت التي بضؤ ًبرػ صوعها شِئا َشًِئا في هظا اإلاجاٛ. 

ُٓت، ؤو نلى ألاْل بهػها، بلى لهب صوع مؿخٓل نً الضٛو الًغبُت واإلاؿخهمغة الؿابٓت لها. ثانيا  ، ؾعي الضٛو ؤلاٍَغ

الٓاعة الضازلُت، والهمل نلى  وبالخالي ؤصاء صوع مؿخٓل نً هُمىتها، وطلٚ مً زالٛ جٓلُظ جضزلها في شاون

ٓت التي حشاء.   خل مشاٗلها بمُغصها وبالؿٍغ

ُٓت في ؤْالُم الٓاع ثالثا الخمـ، حؿعى حاهضة بلى لهب الضولت الٓاثضة  اث، ضهىص هجم نضص مً الضٛو ؤلاٍَغ

ؼ  ُٓت، وحهٍى إلْلُمها واإلاهُمىت نلى الشإن اإلادلي، وطلٚ بخَ٘غـ صوعها في بًجاص خلٛى مدلُت للمشاٗل ؤلاٍَغ
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ت ٗاهذ جاصًه الضٛو الاؾخهماٍع إن اإلاىؿٓت جىحض في  -ؾابٓا -الضوع الظي  في جلٚ اإلاىاؾٔ بؿُاؾاث جىحي ٖو

 ً الهُمىت الًغبُت.اؾخٓاللُت جامت ن

ؼ هظا الخىحه ما ًلي :  ومً ؤهم اإلاخًحراث التي صَهذ في حهٍؼ

ً في هظه الُترة مً ْبل الهضًض مً اإلاؿاولحن ألاممُحن، و  (أ في البضاًت هظا الاججاه وحض جغخُبا وبلخاخا ٖبحًر

غ لألمحن الهام ألامم -نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغ -ًمً٘ ؤن هظٖغ  ي) الؿابٔ ٗىفي نىان( الظي حاء ما وعص في جٍٓغ

ُٓابهىىان "ؤؾباب الجزاناث وصنم الؿال  خُث حاء َُه ؤهه مً الػغوعي صنم ، (v)"م والخىمُت اإلاؿخضامت في بٍَغ

ُٓا، لهه لم ٌهض للمىكمت ال الىؾاثل وال الخبراث اإلاؿلىبت  اإلاباصعاث التي جم اجساطها نلى اإلاؿخىي ؤلاْلُمي في بٍَغ

ت ٗل اإلاشاٗل التي ًمً٘ ؤن جكهغ في الٓاعة؛ ٖما ؤهه مً اإلاؿلىب مغآَت الجهىص الظي جبظلها الٓاعة في بؾاع خل  لدؿٍى

غ نباعة نً حهبحر ملؿِ نً واْو ضاع ًُغع هُؿه  لها، نىع ؤصاء هظه اإلاهمت بضال ننها،مشاٗ ما حاء في هظا الخٍٓغ

نلى ألاعع، طلٚ ؤهه وبهض الطهىباث التي واحهتها ألامم اإلاخدضة في الطىماٛ، جسلى مجلـ ألامً بطىعة ؤؾاؾُت 

ا م باؾدبضالها ببهثاث للمغاْبت ؤضًغ حجما وؤٖثر نلى نملُاث خُل الؿالم مخهضصة ألاوحه ونلى هؿاّ واؾو، ْو

ٗاهذ حؿخٓبل في نام  ُٓا التي  ؤلُا  40ما ًٓغب مً  1993جسططا. هظا التراحو ًمً٘ مالخكخه بشٙل حلي في بٍَغ

نىطغ، في الٓاعة  1600ًخجاوػ  1999مً ْىاث خُل الؿالم الخابهت لألمم اإلاخدضة، ولم ٌهض نضصهم بهض حىان 

ُٓت جغا  . 1999، بلى زالزت في 1993، مً ؾبهت في نام 1993و 1989حهذ هي ألازغي ما بحن نامي ؤلاٍَغ

لظلٚ ؤضبذ مً الىاضح خغص مجلـ ألامً الضولي نلى ؤهمُت الضوع ؤلاْلُمي نىض الخهامل مو الجزاناث 

إلاىاػناث الضازلُت في الضازلُت. خُث ؤٖضث الهضًض مً ْغاعاث ألامم اإلاخدضة نلى نضم ججاهل هظا الضوع. ومو جؼاًض ا

ُٓا ؤٖض مجلـ ألامً في ْغاعه  ٓي إلاىاحهت هظه 1998الطاصع في شهغ ماي  1170بٍَغ ، نلى ؤهمُت الضوع ؤلاْلُمي ؤلاٍَغ

ُٓت. ؼ الجزاناث ؤلاٍَغ ت َو ُٓت حضًضة لدؿٍى   الجزاناث، ٖما شجو نلى بوشاء آلُاث بٍَغ

ُٓت في مجاٛ نملُاث خُل الؿالم وبصاعة  ض ؤقهغث الضٛو الًغبُت بضوعها عيبت ملخت في بىاء ْضعاث بٍَغ ْو

يُت التي جىكمها الضٛو  ضزل في هظا الخىحه مىظ بضاًت الدؿهُىاث بغامج الخضٍعب والضوعاث الخٍٙى ُٓت، ٍو الجزاناث ؤلاٍَغ

ُٓت نملُاث خُل الؿالم الًغبُت ُٖغوؿا، و بٍغؿاهُا والىالًاث اإلاخدضة، للخ إُٖض نلى غغوعة ؤن جخىلى الضٛو ؤلاٍَغ

 RECAMP (Le Renforcement desؤلاْلُمُت وصون ؤلاْلُمُت، و ًضزل في هظا ؤلاؾاع البرهامج الُغوس ي اإلاهغوٍ بـ 

Capacités Africaines de Maintien de la Paix.)،  ُ٘ت اإلاخدضة مهمت مغآَت بهؼ الضٛو ٖما جىلذ الىالًاث ألامٍغ

ُٓت في هظا اإلاجاٛ، خُث ٙي ْاثما بشٙل واؾو نلى جٓضًم الضنم وبىاء ْضعاث ْىاث خُل  ؤلاٍَغ ٗان الضوع ألامٍغ

بُت الاهخٓاثُت  . (*)الؿالم، مً زالٛ مجمىنت مً البرامج الخضٍع

ُٓت حهىصا ٖبحرة  (ب ؼ الؿالم وألامً، لىنيها بسؿىعة التهضًضاث اإلادضْت بظلذ الضٛو ؤلاٍَغ لخىلي مهمت حهٍؼ

ُٓت، وهؼونه هدى نضم  بإمنها وللترصص الظي ؤضبذ ًؿبو ؾلٕى مجلـ ألامً الضولي في حهامله مو الٓػاًا ؤلاٍَغ

ض جطضعث مجىنت مً اإلاىكماث ؤلاْلُمُت الُغنُت الباعػة للهب هظا ُٓت. ْو الضوع، خُث  الخىعؽ في الجزاناث ؤلاٍَغ

ض مً الاؾخٓاللُت في الخهامل مو الجزاناث اإلاؿلخت وخاالث الؿىاعت ؤلاوؿاهُت اإلاهٓضة التي  حؿعى للخطٛى نلى اإلاٍؼ

ت الالػمت، والتي هي في خضوص  ض ؤقهغث بؾخهضاصها الجساط مسخلِ الخضابحر الضبلىماؾُت والهؿٍ٘غ جىاحهها، ْو

 بمٙاهاتها. 
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ُٓت هُؿها مجبرة و نلُه  ذ الخاغغ  ــــــ، وحضث الضٛو ؤلاٍَغ ـــ في الْى نلى جىلي ألامىع ألامىُت بىُؿها، وجُػُل ــ

ُٓت. " ت الجزاناث ؤلاٍَغ ٓي في حؿٍى " و Try Africa Firstالهمل اإلادلي في هظا اإلاُضان وبنؿاء الُغضت ؤوال للمجهىص ؤلاٍَغ

ُٓت، ْبل ؤن جخدٛى بلى هى ما نبرث نىه ال٘ثحر مً اإلاىكماث ؤلاْل ُمُت الُغنُت بالخيؿُٔ مو مىكمت الىخضة ؤلاٍَغ

ٗاهذ جىكغ صاثما بلى الخضزالث الخاعحُت بما َيها جلٚ التي جمذ جدذ يؿاء ؤممي نلى ؤهه  ٓي. وهي التي  الاجداص ؤلاٍَغ

صلُل نلى صخت جطىعها، ؤن جضزالث زاعحُت جغمي بلى الهُمىت نلى صٛو الٓاعة، واإلاؿاؽ بؿُاصتها واؾخٓاللها. وزحر 

ٗاهذ اهخٓاثُت وجخم في اإلاىاؾٔ التي حؿعى َيها الضٛو اإلاخضزلت بلى خماًت مطالح لها ال يحر  .  (vi)جلٚ الخضزالث 

ت الجزاناث البُيُت ؤو الضازلُت في  ٖظلٚ ًجب ؤلاشاعة بلى ؤن اإلاجهىصاث اإلابظولت مً ؤحل خُل الؿالم وحؿٍى

زل ألاحهؼة الخىكُمُت اإلاخمثلت في اإلاىكماث ؤلاْلُمُت، ولً٘ ؤًػا بشٙل بهُغاصي جخىاله الٓاعة لم جً٘ جخم صاثما صا

ُت مً الضٛو ال٘بري، هظٖغ هىا نلى ؾبُل  صٛو بهُنها، لها مً الٓىة واإلاطلخت وؤلاعاصة ما ٌؿمذ لها بالخضزل بتٖز

ت الشباب ؤلاؾالم2006اإلاثاٛ الخضزل ؤلازُىبي في الطىماٛ ؾىت  ُت التي اؾخىلذ نلى ؤحؼاء واؾهت مً ، لؿغص خٖغ

 البالص، بما َيها الهاضمت مٓضٌشى. 

ت الجزاناث،  ولً٘ عيم الغيبت ال٘بحرة في حًُحر ألاوغام نلى مؿخىي الٓاعة َُما ًخهلٔ بدُل الؿالم وحؿٍى

ٗاَُت للىضٛى بلى الىخاثج اإلاغغُت، طلٚ ؤن اإلاىكماث ؤلا ُٓت ًبٓى ؤن وشحر بلى ؤن ؤلاعاصة لىخضها يحر  ْلُمُت ؤلاٍَغ

ل طلٚ ٌهض ؤخض  ب، ٗو جبٓى صاثما عهً اإلاؿانضاث الخاعحُت، ؾىاء اإلاالُت ؤو اللىحؿدُت وختى ما حهلٔ بالخبرة والخضٍع

الىٓاثظ اإلاهمت التي جٓلل مً ؤهمُت ألاصواع التي جاصحها في هظا اإلاجاٛ، وهى ما ؾُدؿنى مالخكخه الخٓا مو ججغبت 

ECOWAS مالي.في الجزام في شما ٛ 

ت وبصاعة  ج( مً بحن اإلاهؿُاث التي ؾمدذ بطهىص صوع اإلاىكماث ؤلاْلُمُت في نملُت خُل الؿالم وحؿٍى

ُٓا، ًمً٘ ؤن وشحر ؤًػا بلى صوع الضولت الٓاثضة الظي ال جٙاص جسلى مىه ؤي مىكمت بْلُمُت  الجزاناث في بٍَغ

ُٓت الٙاَُت للهُمىت نلى ألاهكمت الضولُت الُغنُت الخابهت الضٛو التي جمخلٚ الٓىة و الظي ًخمثل في جلٚ  .(vii)بٍَغ

ونلُه، ًمً٘ الٓٛى ؤن الُٓاصة ؤلاْلُمُت جلهب صوعا مؼصوحا في الهالْت بحن الؿُاؾت ؤلاْلُمُت والؿُاؾت  .(viii)لها

مً مىاؾٔ الهاإلاُت، وهي جػمً نلى ألاْل مهمخحن عثِؿِخحن: َالضولت الٓاثضة تهضٍ بلى اؾدبهاص الالنبحن الخاعحُحن 

ذ هُؿه، جُُِ٘ هاالء الالنبحن، مً ؤحل جدُٓٔ ٗل مً ؤهضاَها الؿُاؾت الخاعحُت  "الىُىط" الخاضت بها، وفي الْى

 . (ix)الهاإلاُت وؤلاْلُمُت

ُٓت التي هي َهال صٛو ْاثضة في ألاْالُم  ِ جماما مو الؿلٕى الظي جيخهجه بهؼ الضٛو ؤلاٍَغ و ًىؿبٔ هظا اإلاْى

، هظٖغ منها  التي جيخمي بليها، مً٘ ؤن هضعج في هظه الخاهت مجمىنت مدضوصة مً الضٛو ؤو جؿمذ في ؤن جٙىن ٖظلٚ، ٍو

ها، وهي ٗلها صٛو جدخ٘م نلى ْضع مً الٓىة  ا في يغبها وبزُىبُا في شْغ ُٓا في حىىب الٓاعة، وهُجحًر صولت حىىب بٍَغ

ت، وختى ؤجها جىقِ زٓلها الضبلىماس  ت والبشٍغ هها واؾخًالله الاْخطاصًت والهؿٍ٘غ ي والؿُاس ي في ؾبُل جَ٘غـ مْى

 ٖضٛو ْاثضة في نالْاتها مو ححراجها وباقي الهالم.
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و الجضًغ بالظٖغ ؤن هظا الىىم مً اإلاىكماث الظي حؿىص َُه نالْاث الهُمىت بحن صولت جطبى لُٓاصة ؤلاْلُم ؤو 

و مىاَؿتها في طلٚ، ًىه٘ـ ؾلبا نلى جماعؽ طلٚ َهال، وصٛو ؤزغي ؤْل ْىة منها، ولً٘ حهمل نلى مىاهػتها ؤ

ض ًدؿبب في اوشٓاْاث صازل هظه  ت الؿلمُت للجزاناث، التي ْض جيشب بها، ْو نملُاث خُل الؿالم ومباصعاث الدؿٍى

 اإلاىكماث. 

III. إلايكىاس : مهمات ألامن و السالم في غزب إفزيليا 

ْلُمُت في مُضان خُل الؿالم بشٙل لٓض جغجب نً اإلاهؿُاث الضولُت وؤلاْلُمُت ، بغوػ صوع للمىكماث ؤلا

مدؿىؽ، وبساضت نىضما اؾخؿانذ ؤن جُغع هُؿها ٖؿٍغ ال ًمً٘ الاؾخًىاء نىه للخهامل مو الجزاناث الضولُت 

ُٓت مؿغخا لها، ولِـ ؤصٛ نلى طلٚ جطضعها حل نملُاث خُل الؿالم، ومغاْبت  والضازلُت التي ضاعث الٓاعة ؤلاٍَغ

ظه الجزاناث مىظ بضاًت الدؿهُىاث مً الٓغن اإلااض ي، وفي هظا ؤلاؾاع حهض مىكمت ؤلاًٙىاؽ بؾالّ الىاع في ٖثحر مً ه

(ECOWAS،ُٓا و مً بحن اإلاىكماث ؤلاْلُمُت التي َغغذ هُؿها في مهاصلت   ( ؤو الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

ٗاهذ مً صون شٚ الؿباْت بلى وغو ؤ ُٓت، طلٚ ؤجها  ُٓا الؿالم في الٓاعة ؤلاٍَغ ؾـ ألامً الجماعي ؤلاْلُمي في بٍَغ

ٗاهذ اْخطاصًت في ألاؾاؽ، لدشمل َؼ بإٖملها وعبما في الهالم، و بالخطىص نىضما نمضث  بلى جىؾُو مهامها التي 

ت الجزاناث التي جيشإ بحن صولها ؤو صازلها، وبْامت هكام ؤمني حماعي بْلُمي زاص بها.  وحؿٍى

ٗان الهضٍ الغثِس ي مً بوشائها هى جدُٓٔ الؿمىح الغامي بلى زلٔ  و اإلاالخل، ؤهه نىض جإؾِـ هظه اإلاىكمت، 

حمانت اْخطاصًت جخٙامل َيها الضٛو ألانػاء، وختى بن اؾخؿانذ اإلاىكمت جدُٓٔ بهجاػاث مهمت في هظا اإلاجاٛ، بال 

ل ؤن ألاػماث الؿُاؾُت في اإلاىؿٓت والخغوب ألاهلُت والخىاَ ـ الضاثم بحن بهؼ صولها نلى الؼنامت ؤلاْلُمُت، نْغ

، مما صَو بالضٛو ألانػاء بلى الخُ٘حر في جىؾُو مهامها، لخخىلى بلى حاهب خض مً ؤَٓه وبشٙل ٖبحر هظا الؿمىح 

ػاًا الؿالم والضَام اإلاشتٕر ؤًػا.  ْػاًا الاْخطاص ومىاغُو الخىمُت، بشٙالُت ألامً ْو

ٗاهذ ؾىت  ؤحل اؾمت باليؿبت لخدٛى الجمانت بلى مىكمت ْاصعة نلى الخضزل صبلىماؾُا مً خ 1990ولٓض 

ا في خاٛ التهضًض الخؿحر لألمً، والؿحر الخؿً للماؾؿاث ت الؿلمُت للجزاناث، ؤو الخضزل نؿٍ٘غ واؾخٓغاع  الدؿٍى

ا ؾىت ؤنػائها، وخُث وحضث اإلاىكمت هُؿها في مىاحهت ؾلؿلت مً الجزاناث ألاهلُت اإلاضمغة، بضاً ، 1990ت مً لُبحًر

، وما ًضٛ نلى ؤن اإلاىكمت صَهذ مغيمت بلى جىلي مثل هظه اإلاهام اهؿالْا مً هظه 2012واهتهاء بالجزام في مالي ؾىت 

غع الؿالم، مً صون ؤن جدؿلح في جلٚ  ا ٖإٛو ججغبت لها في مُضان خُل َو الؿىت، هى جضزلها في الجزام في لُبحًر

ها  ث الالػمت إلغُاء الشغنُت نلى وشاؾها. الُترة بالىطىص والدشَغ

بالىكغ بلى ٗل طلٚ، جدىلذ مىكمت ؤلاًٙىاؽ، بلى ؤٛو مىكمت بْلُمُت في هظا اإلاجاٛ، وعيم الاهخٓاصاث اإلاىحهت 

ت لخُل الؿالم. وهى  للجمانت، بال ؤجها جكل ؤٛو ججغبت وحهض مً ْبل مىكمت بْلُمُت َغنُت للُٓام بهملُاث نؿٍ٘غ

ها ال٘ثحر مً صٛو اإلاىؿٓت مً صون اهخكاع اإلاؿانضة مً ٌه٘ـ مداولت ب ُٓت للخطضي لخالت الجزاناث التي حهَغ ٍَغ

ؼ ؤٖثر نلى  ِ اإلادشاثمحن الظي ْض ًٖغ عناة الؿالم الخاعحُحن )ألامم اإلاخدضة ؤو الضٛو الًغبُت ال٘بري(، ولخجاوػ مْى

بت خلٛى بضًلت لبهؼ اإلاشاٗل اإلالخت اإلاؿغوخت نلى مدضوصًت َهالُخه، َةهه ًجب الىكغ بلى ؤن هظا الخضزل ٌهض بمثا

ُٓا  .(x)ألامً في بٍَغ

 



ُ٘ت والُغوؿُت بػاء بضاثل بصاعة الجزام في الصخغاء الًغبُت اإلاىاِْ   ألامٍغ

 

66 
 

و الطلت للغبـ بحن الخىمُت   ٗان ؾَغ ُٓا  و ًبضو ؤن بصعإ الضٛو اإلااؾؿت للجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

الالػمت، والهُاٗل  ، مما حهلهم ٌؿاعنىن بلى جدطحن مىكمتهم ؤلاْلُمُت بالدشَغهاث(xi)الاْخطاصًت وألامً ؤلاْلُمي

ت لالغؿالم بهظه اإلاهمت. وهى ما ؾىدىاوله مً زالٛ مسخلِ الخؿىاث الٓاهىهُت واإلااؾؿاجُت التي حهض بمثابت  الػغوٍع

ُٓا.   هىضؾت خُُٓٓت للؿلم وألامً في مىؿٓت يغب بٍَغ

ذ مجهىصاث ؤلاًٙىاؽ وجضابحره جؿىعا ملخىقا، وطلٚ بهؿالْا مً اللخكاث ألاولى لخإؾِـ  وفي هظا اإلاجاٛ نَغ

مً٘ جٓؿُم حهىص الجمانت في الضَام  2008الجمانت ووضىال بلى حاهُي  اًت مً الجزاناث، ٍو مو جبني بغهامج الْى

 : (xii)وألامً مً زالٛ هظا الخؿىع الؼمني بلى حُلحن

 الاجُاّ ؤلاؾاع 1975ماي  ًخمثل الجُل ألاٛو في الخضابحر الٓاهىهُت الؿابٓت، ؤوال اإلاهاهضة اإلااؾؿت للجمانت في ،

ُو نلُه في حىان ، (xiii)(ANADبشإن نضم الانخضاء واإلاؿانضة في الضَام ) ٛى الضَام  1977الظي جم الخْى وبغوجٗى

ُو نلُه في ماي  (xiv)(PAMDاإلاشتٕر )  .1986وصزل خحز الخىُُظ في نام  1981الظي جم الخْى

  ٓي إلاىو وبصاعة وخل  الجُل الثاوي ًإزظ بهحن ؤلانخباع مسخلِ الىطىص اإلاهخمضة في ؾُاّ جؿىع ْاهىن الًغب بٍَغ

ٛى اإلاخهلٔ بألُت مىو وبصاعة وخل 1993الجزاناث، ًخهلٔ ألامغ هىا بمهاهضة الجمانت اإلاهضلت في حىان  ، والبروجٗى

ٛى اإلااعر في صٌؿمبر 1999الجزاناث وخُل الؿالم وألامً في  ٓغاؾُت والخ٘م خٛى الضًم 2001، والبروجٗى

ت الجزاناث وخُل الؿالم وألامً في صٌؿمبر  ٛى آلُت مىو وبصاعة وحؿٍى ، واجُاُْت 1999الغاشض، اإلا٘مل لبروجٗى

اًت مً الجزاناث الظي جبيخه الجمانت في نام  2006الجمانت لألؾلخت الخُُُت ؾىت   .2008في ؤبىحا، وبؾاع الْى

 ٛ غ نملها الهؿ٘غي والضبلىماس ي لطالح الؿالم في  لم حؿمذ ألاصواث الٓاهىهُت مً الجُل ألاو للجمانت بخبًر

ُٓا لطالح  ُٓا، و لهظا جم بًجاص الجُل الثاوي، الظي ًإزظ بهحن ؤلانخباع اهخماماث ػنماء صٛو يغب بٍَغ مىؿٓت يغب ؤٍَغ

ض  غ هظه الدشَغهاث الٓاهىهُت مً الجُل الجضًض اإلاٍؼ مً الػماهاث مؿعى الؿالم والخض مً الجزاناث، بدُث جَى

للجمانت مً ؤحل الخضزل، طلٚ لجها جدضص بىغىح هُئاث ضىو الٓغاع، وبالخالي الجهت اإلاسٛى لها بجساط الٓغاع بالخضزل 

ت لظلٚ، وهظا ؤمغ مهم، زم ألاؾالُب وؤلاحغاءاث التي ًجب اجبانها  مً نضمه، وؾبُهت هظا الخضزل وألاصواث الػغوٍع

 حهاوي مً الهىِ. نىض جضزل الجمانت في الضٛو التي

ت في الٙىث صًُىاع ولً٘ بٓلُل  هاث، زاغذ الجمانت نملُاث نؿٍ٘غ وبُػل هظه اإلاغاحهت للٓىاهحن والدشَغ

ا، ؤو في ؾحرالُىن ويُيُا بِؿاو.  مً ؤلازاعة والجضٛ مٓاعهت بخضزلها الهؿ٘غي ألاٛو في لُبحًر

ؼ الجزاناث نٓ ض حهلذ الجمانت مً الخضزل إلصاعة ألاػماث َو ا، و ٗىث ْو ُضتها ألاؾاؾُت، واهؿالْا مً لُبحًر

با، وهي ؾصًُىاع، مغوعا بؿحرالُىن ويُيُا بِؿاو، زم  ىيى ويُيُا ٗىهاٖغي، قلذ حهلُماث اإلاىكمت مً صون حًُحر جٍٓغ

غغوعة الخضزل صبلىماؾُا إلصاعة الجزاناث، وبن عجؼث في طلٚ َةجها ؾخلجإ بلى اؾخسضام الٓىة، لظلٚ هجض ؤن 

ٓت الؿلمُت التي  الىؾاثـ ُٓا هي: الؿٍغ التي حهخمض نليها الجمانت مً ؤحل الخضزل في ألاػماث والجزاناث في يغب بٍَغ

ٔ بعؾاٛ ْىاث لخُل  ً بلى الضبلىماؾُت والخُاوع، ؤو اؾخسضام الٓىة بمسخلِ ؤشٙالها، وجخدٓٔ يالبا نً ؾٍغ جٖغ

 الؿالم، ؤو َغغه في بهؼ ألاخُان.

ت الؿلمُت لألػمت ًمً٘ ؤن جخسظ ؤشٙاال لٓض يلبذ الجمانت بشٙل  صاثم ألاؾلىب ألاٛو في خل ألاػماث، الدؿٍى

ٗان  ٔ بجطاٛ، و ًخٙىن مً بهؼ الضٛو ألانػاء في الجمانت ٖما  نضًضة، ؤي شٙل مخهضص ألاؾغاٍ مو بوشاء ٍَغ

مً٘ ؤًػا ؤن جخم اإلاباصعة صبلىماؾُا، نلى ؤؾاؽ ز ىاجي مو حهُحن وؾُـ ، ؤو الخاٛ في ؤػماث جىيى ويُيُا بِؿاو، ٍو

ٓت في خل ألاػمت الًُيُت. ولً٘ نلى الهمىم يالبا ما  ض اهخهجذ هظه الؿٍغ ت، ْو في بؾاع ما ٌهٍغ بالضبلىماؾُت اإلاىاٍػ
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ت الجزام مً ْبل الجمانت مً زالٛ جىقُِ الؿبل الضبلىماؾُت، ْبل ؤن جٓىم بضنمها في ألازحر  جبضؤ نملُت حؿٍى

ض جلجإ في بهؼ ألاخُان بلى اؾخسضام ألاؾلىبحن في آن واخضة، نىض اؾخهطاء الجزام بال لجىء بلى اؾخسضام الٓىة، ْو

ت هؼاناث نضًضة ،مثل الجزام  و بالُهل نىض حؿٍى مً ؤحل الهىصة بلى الىغو الؿبُعي ما ْبل وشىب الجزام، وهى ما ْو

ا، و ؾحرالُىن ويُيُا بِؿاو.  في لُبحًر

و بىاء نلى الخدىالث الضولُت الجضًضة والػًىؾاث الضولُت َُما ًخهلٔ بدُل الؿالم، ؤخضزذ ؤلاًٙىاؽ 

مجمىنت مً الخهضًالث نلى مُثاْها، واإلاهام الجضًضة التي ؤهُؿذ بها والهُاٗل التي وقُذ مً ؤحل جدُٓٔ جلٚ اإلاهام 

الم، و لهظا الًغع، ؤوشإث الجمانت نضصا مً الجضًضة ، وهى ما ؤؾلٔ نلُه هىضؾت ؤلاًٙىاؽ لألمً وخُل الؿ

اإلااؾؿاث وآلالُاث ألامىُت التي ؤؾهمذ في خل الجزاناث، مما اٖؿبها شهبُت بانخباعها اإلاىكمت ؤلاْلُمُت الُغنُت 

ُٓت، و جٓىم هىضؾت ؤلاًٙىاؽ لألمً وخُل الؿالم نلى مجمىنت مً الهُاٗل اإلاُطلُت،  ألاٖثر هجاخا في الٓاعة ؤلاٍَغ

 .(*)ي حؿانض نلى اغؿالم هظه اإلاىكمت بضوعها في مُضان ألامً وخُل الؿالمالت

ُٓا ؤو نلى ألاْل  ت جدذ لىاء الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ و مما ال شٚ َُه ؤن ػنماء الضٛو اإلاىػٍى

ٗاهذ هُتهم ؤن ًجهلىا َهال مً ماؾؿاث الجمانت ؤصاة خُُٓٓت لبؿـ ألامً والاؾخٓغاع،  والخسلظ مً حلهم، 

هؼاناث اإلاىؿٓت الالمخىاهُت، وؤن جلخُذ صولهم بلى جدُٓٔ الخىمُت والٓػاء نلى الُٓغ، هظه الىُت ًمً٘ لٙل مخدبو 

ت وواؾهت الىُىطؤن ًالخكها مً زالٛ بزالص هاالء في مىذ ال ضة مً هىنها جمانت ماؾؿاث ٍْى ، بشٙل ًجهلها ٍَغ

ُٓت، بل في صٛو الجىىب  ٓت لخُُٓم ما ؤهجؼجه هظه الجمانت في مُضان في اإلاىؿٓت ؤلاٍَغ نامت، ومً زم َةن ؤبؿـ ؾٍغ

ُٓا الًغبُت، هى ازخباع هظه ؤلاهجاػاث نلى ألاعع. ولِـ هىإ ؤخؿً مً الجزام في مالي  ألامً وخُل الؿالم في بٍَغ

ٗان ازخباعا آزغ لٓضعة ؤلاًٙىاؽ نلى الغص نلىو مً ؤحل الُٓام بظلٚ.  2012 التهضًضاث التي جىاحه  الجزام في مالي 

 الؿلم وألامً في اإلاىؿٓت.

IV.  2012خلفية النزاع في مالي سنة 

تراٖم مجمىنت مخىىنت مً ألاؾباب الضازلُت ل 2012حهىص اإلاكاهغ ألاولى لخُاْم للجزام في مالي بلى ًىاًغ 

غه بلى التراب اإلاالي ،  خُث ناصث نلى بز2011والخاعحُت، ال ؾُما بهض ؾٓىؽ هكام مهمغ الٓظافي في لُبُا ؾىت 

الهضًض مً اإلاجمىناث اإلاؿلخت، طاث الخىحهاث اإلاسخلُت وألاهضاٍ اإلاخباًىت، وفي مٓضمت هظه الجماناث هظٖغ 

غ ألاػواص  ت الىؾىُت لخدٍغ ، وحمانت ؤهطاع الضًً، بلى حاهب مجمىنت ؤزغي مً الجماناث اإلاؿلخت (MNLA)الخٖغ

ُٓا AQMIة في بالص اإلاًغب ؤلاؾالمي )ًظٖغ مً بُنها جىكُم الٓانض ؤلاعهابُت، ت الخىخُض والجهاص في يغب بٍَغ (، وخٖغ

(MUJAO) (xv).  

ض ؾانض نلى اهدشاع هظه الجماناث في شماٛ مالي واؾخُداٛ ألاوغام ألامىُت َُه، ؤلاهماٛ والتهمِش الظي  ْو

قلذ اإلاىؿٓت حهاوي مىه مىظ اللخكاث ألاولى بهض الاؾخٓالٛ، وهى ما شجو نلى قهىع اإلاؿالب الاهُطالُت مً حضًض، 

ض نمل الغث غ مطحرها، ْو ُت في جٍٓغ ، نلى وغو 1991ِـ اإلاالي الؿابٔ مىس ى جغاوعي في نام وعيبت اإلاجمىناث الخاْع

 ّ ونلى الغيم مً اجُاْاث الؿالم اإلاخهضصة التي وغهذ خضا الهخُاغاث الؿىاّع ، (xvi)خض لخمغص ممازل للؿىاع

ٗان آزغها ؾىت  ت إلاغاث نضة  ، بال ؤن الؿىاّع الظًً 2006الؿابٓت في مالي والتي جىضل بليها هاالء بىؾاؾت حؼاثٍغ

 يالبُتهم في الجؼء الشمالي مً مالي لم ًخسلىا ًىما نً مؿالبهم الضانُت لالؾخٓالٛ.  ًٓؿً
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ٗاث الهىُُت بحن الجماناث اإلاؿلخت نلى ازخالَها والخٙىمت اإلاالُت بلى ؾٓىؽ ْخلى مً  وؤؾُغث الاشدبا

و في ماعؽ  ؾىءً  ماإلاضهُحن، ولً٘ ما ػاص ألاوغا ًض الىُٓب ؤماصو ؾاهىحى  ، نلى2012هى الاهٓالب الهؿ٘غي الظي ْو

الظي ؤؾاح بالغثِـ اإلاالي اإلاىخسب، ؤماصو جىماوي جىعٍه وخل الضؾخىع، وحاء الاهٓالب ؤًاما َٓـ ْبل الاهخساباث التي 

ل  ت في خغبها غض 2012ٗاهذ مٓغعة في ؤبٍغ ٍؼ هم هظا بالصاء الس يء للخٙىمت اإلاٖغ ض بغع ْاصة الاهٓالب جطَغ ، ْو

البالص، ٖما هٓمىا نليها ؤجها لم جسطظ اإلاىاعص الٙاَُت إلاداعبت اإلاخمغصًً اإلاخدالُحن غضها مو الاهُطالُحن في شماٛ 

حن ؤلاؾالمُحن.  الجماناث ؤلاعهابُت واإلاخؿَغ

 

و في ماعؽ  ، 2012و الجضًغ باإلشاعة، هى ؤن الجزام في شماٛ مالي واإلاىخى الظي ؤزظه في ؤنٓاب الاهٓالب الظي ْو

سُت للهالْت الٓاثمت بحن ٌهىص بشٙل ٖبحر بلى ج غاٖم مجمىنت مً ألازؿاء والخجاوػاث، بلى حاهب الخلُُاث الخاٍع

ُت، و ألاُٖض  ؤن ألاػمت ألازحرة  ت اإلاخهاْبت في باماٗى، وؾٙان ألاْالُم الشمالُت طاث الًالبُت الخاْع ٍؼ الخٙىماث اإلاٖغ

ْبل ْىاث ألامً وججاوػاتها اإلاخ٘غعة، بلى حاهب عجؼ في مالي ما هي بال هدُجت نً اإلاهاملت الؿِئت لؿٙان الشماٛ مً 

الخٙىمت نلى جدُٓٔ الخىمُت في جلٚ اإلاىاؾٔ والٓػاء نلى التهمِش َيها. وبالخالي نضم الامخثاٛ لاللتزاماث الىاعصة في 

ت حهىص آزغها بلى ؾىت  حن، التي جمذ بغناًت حؼاثٍغ بلى حاهب  ًػاٍ  .(xvii) 2006اجُاُْاث الؿالم اإلاسخلُت بحن الؿَغ

طلٚ، الؿلٕى اإلاهاصن واإلادؿِب للخٙىمت في الخهامل مو الخؿىعاث الخاضلت في شماٛ البالص وعجؼها نً اؾخًالٛ 

. هاهُٚ نً التهاون الىاضح في مىاحهت وشاؽ الٓانضة في (*)اإلاهلىماث الىاعصة مً هىإ والخطضي لخلٚ الخدضًاث

 بالص اإلاًغب ؤلاؾالمي ومهغبي اإلاسضعاث، والاؾخسضام يحر الشغعي للمؿانضاث الضولُت اإلآضمت للشماٛ. 

ؾىء بصاعة هظه ألاػمت، مً ْبل الؿلؿاث اإلاالُت في الشماٛ، واخضا مً ألاؾباب التي ْضمها اإلاجلـ الهؿ٘غي 

صو ؾاهىيى لالهٓالب نلى الغثِـ ؤماصو جىماوي جىعي، مهلىا بهض طلٚ نلى خل ٗل ماؾؿاث الجمهىعٍت، بُٓاصة ؤما

و هى ما ؤصي بلى  .(xviii) (CNRDREوجإؾِـ هُٙل حضًض ٌؿمى: اإلاجلـ الىؾني الؾخهاصة الضًمٓغاؾُت وبضالح الضولت )

لهامت في البالص، خُث ْامىا باالؾخالء والؿُؿغة بؾخُاصة اإلاخمغصًً  بهض الاهٓالب مً الُغاى في الؿلؿت، وألاوغام ا

غ ألاػواص ) ت الىؾىُت لخدٍغ ( بؿـ MNLAنلى مؿاخاث واؾهت في شماٛ البالص، وفي قٍغ وححز اؾخؿانذ الخٖغ

ُضاٛ.   ؾُؿغتها نلى زالر مضن في شماٛ البالص، هي جمب٘خى، ياو ٖو

جإٖض  2013حاهُي  3في  Konnaنلى بلضة ٗىها و مو جٓضم الجماناث اإلاؿلخت هدى حىىب البالص واؾدُالئها 

للمجخمو الضولي ؤن ياًتها لم حهض َٓـ الؿُؿغة نلى شماٛ البالص )بالص ألاػواص(، بل الهضٍ هى ؤوؾو مً طلٚ، وػاص 

الُٓحن بساضت مو جغاحو الجماناث اإلاخمغصة في الشماٛ ؤمام اإلاجمىناث ؤلاعهابُت، واجساط هظه ألازحرة لهم ًٖؿاء 

ض ؾهل هظا  َٓـ، ض ؤصان اإلاجخمو الضولي، وفي مٓضمخه صٛو الجىاع والضٛو الهػىة في ؤلاًٙىاؽ الىغو في مالي. ْو ْو

الخٓضم هدى الجىىب مً ؾٍغ اإلاجمىناث ؤلاعهابُت مهمت الؿلؿاث في مالي إلْىام مجلـ ألامً واإلاجخمو الضولي 

غ ا ؼ بؿغص هاالء مً اإلاىؿٓت. وحهل مً جبًر اٛ للخطٛى نلى جٍُى  SERVALلخضزل الُغوس ي في بؾاع نملُت ؾحَر

 مهمت ؾهلت للًاًت.

و نلى الهمىم، َةن حهُٓض الىغو في شماٛ مالي ً٘مً في ؾبُهت التهضًض اإلاخهضص الجىاهب للؿالم وألامً الضولُحن، 

ث في باماٗى، و ٖما ًجب بغاَت الىغو ؤلاوؿاوي اإلاخضهىع، والجمىص في اإلاُاوغاث بحن اإلاخمغصًً في الشماٛ والؿلؿا

هظا الىاْو اإلآلٔ، بلى حاهب الخٍى مً ؤن ًخدٛى شماٛ مالي بلى "مالط لإلعهاب الضولي" هى ما ًُؿغ في ألاؾاؽ ْغاع 

والظي ؾاعم بخىؾُهها لخطبذ مهمت لألمم  2012في صٌؿمبر  (MISMA)مجلـ ألامً الضولي الظي ؤطن بيشغ ْىاث 

ل ( في مالي MINUSMAاإلاخدضة لالؾخٓغاع )  .2013في ؤبٍغ
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V. ثفاغل الجماغة الاكحصادية لدول غزب إفزيليا مع النزاع في مالي 

ٖما ؾبٔ ؤلاشاعة له، ؾاعنذ الجمانت بلى اجساط بهؼ الخضابحر إلجهاء الطغام في مالي، وختى وبن وحه البهؼ 

ٓت ؤصائها، ٗىجها خؿب هاالء لم جخسظ الخضابحر الالػمت إلجهاء   -ألاػمت، بال ؤن هىإ ؤًػااهخٓاصا للجمانت نلى ؾٍغ

انتراٍ نام بإن هظا الخجمو ؤلاْلُمي ْض هجح عيم ٗل الىٓاثظ التي ٌهاوي منها، في جبني جضابحر بًجابُت في  -وباإلآابل 

و في مالي، َغضت لخُُٓم ؤصاء هظا الخجمو  مداولت إلخالٛ الؿالم في مالي. و ٌهض جضزل ؤلاًٙىاؽ في الجزام الظي ْو

هاث واإلااؾؿاث التي وحضث مً ؤلاْلُمي في  مُضان ألامً وخُل الؿالم، ومىاؾبت الزخباع الترؾاهت ال٘بحرة مً الدشَغ

ؤحل جدُٓٔ طلٚ، باإلغاَت بلى ؤهه ًمثل َغضت لخُُٓم نالْت هظا الخجمو بالهُاٗل الضولُت ألازغي اإلاهخمت بإمغ ألامً 

ُٓا، ومضي ْضعة الجمانت الاْخ ُٓا نلى الخُِ٘ مو الخدىالث الضولُت والؿلم في الهالم وفي بٍَغ طاصًت لضٛو يغب بٍَغ

 الخاضلت مىظ بضاًت ألالُُت الجضًضة.

ٗاهذ ؤلاًٙىاؽ ؾباْت بلى اؾدىٙاع ما خطل في مالي، ؾىاء الخمغص الهؿ٘غي في الشماٛ، الظي ْاصه  و لٓض 

، مضنىمحن باإلاجمىناث ؤلاعهابُت، ؤو الاهٓالب الهؿ٘غي ا لظي ؤؾاح بدٙىمت الغثِـ ؤماصو الاهُطالُىن الخىاّع

ت اإلاجخمهىن في ْمت مطًغة بإبُضحان باالهٓالب، وؾالبىا بهىصة  جىماوي جىعي الشغنُت، خُث هضص الغئؾاء ألاَاْع

ٛى  72الىكام الضؾخىعي في ؤحل ال ًخجاوػ  للخ٘م الغشُض والضًمٓغاؾُت، و الظي  2001ؾانت، ؾبٓا لخٙام بغوجٗى

ت  مالي في ؤحهؼة الجمانت، بلى حاهب َغع نٓىباث نلى ػنُم الاهٓالب، وخػغ نلى اإلاباصالث جم بمىحبه حهلُٔ نػٍى

ُٓت، نلى اإلادُـ ألاؾلس ي  . (xix)نبر الخضوص مو مالي، ومىهها مً الىضٛى بلى بهؼ اإلاىاوئ ؤلاٍَغ

ٓي مىظ البضاًت مؿعى الىؾاؾت  هظا ُٓا والاجداص ؤلاٍَغ ض جبيذ ٗل مً الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ ْو

ٗا زؿحرا للمىازُٔ والٓىاهحن  ت الؿلمُت لألػمت في مالي. خُث انخبرث مىظ البضاًت ؤن ألاػمت في مالي حهض اهتها والدؿٍى

ٓي خُث جسل باخترام ووخضة وؾالمت ؤعاض ي الضٛو ألانػاء والىهي نً  الخإؾِؿُت لٙل مً الجمانت والاجداص ؤلاٍَغ

ت الؿُاؾُت  ٓي، مداولت جدُٓٔ الدؿٍى الاهٓالباث. جدُٓٓا لهظه الًاًت، ؾهلذ الجمانت بضنم مً الاجداص ألاٍَغ

اع لألػمت مً زالٛ نملُت وؾاؾت الؿالم التي جىالها عثِـ بىعُٖىا َاؾى الؿابٔ "بلحز ٗىمباوعي"، الظي صنا بلى خى 

ل  مً ؤحل الهىصة بلى الخ٘م  2013ؾُاس ي وؾني بحن حمُو ؤؾغاٍ ألاػمت وجىكُم اهخساباث صًمٓغاؾُت في ؤبٍغ

ض ؤًضث مؿعى الجمانت ومهمت الىؾاؾت مً ؤحل الؿالم صٛو يحر نػىة في الجمانت، بما في طلٚ  الضؾخىعي. ْو

 .مىعٍخاهُا والجؼاثغ

الي وحهامل ؤلاًٙىاؽ مهه، هى يُاب ولى بشٙل نلني الطغام مً اإلاالخل مً زالٛ جدبو جؿىع الجزام في م

ٗاهذ  خي بحن ألاْؿاب ؤو الٓىي ال٘بحرة صازل الجمانت، جلٚ الٓىي الؿامدت للهب صوع اإلاهُمً. َةطا  الخاٍع

حن ) ٔ اإلاغاْبحن الهؿٍ٘غ ا والٙىث صًُىاع ؤو الؿىًاٛ جكهغ بىغىح نىض جضزل ٍَغ ( ECOMOGالخؿاؾُاث بحن هُجحًر

ا ؤو ؾحرالُىن في  .  ،(*)هؼام لُبحًر َان جضزل الجمانت في الجزام اإلاالي ًٙاص ًسلى مً هظه الانخباعاث، وهظا ما ًثحر الدؿاٛئ

ٗان ًُترع ؤن يُاب هظه الخالَاث والخؿاؾُاث بحن الضٛو الُانلت في الجمانت ؾُاصي بلى بهجاح مؿهاها  لهه 

 دطل. الغامي بلى خل الجزام في مالي، ولً٘ طلٚ لم ً

ذ مٙاجها لىىم آزغ مً الخجاطباث، التي نؿلذ بشٙل ٖبحر ؤصاء الجمانت في هظا  و في الىاْو، هظه الخالَاث جٖغ

ٗاث التي خملذ الؿالح وجمغصث نلى ؤؾاؽ  الجزام. خُث اهٓؿمذ مىاِْ الضٛو الهػىة بحن مً ًىكغ بلى ٗل الخغ

ٗاث ؤلاعهابُت ؤجها حماناث بعهابُت، ٖما هى الخاٛ باليؿبت للىُجغ مث ٔ بحن الخغ ال، وبحن مً ًغي ؤهه ًجب الخٍُغ

ِ حل ألانػاء. ، وهى مْى  وحماناث اإلاخمغصًً مً الخىاّع
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ض واحه هكام ؤلاهظاع اإلاب٘غ للجمانت بهخٓاصاث لهضم َهالُخه، في ٗىهه ًجب ؤن ًٙىن ؾابٓا لألػمت، ٖما ؤن  ْو

ش مً الخغوب ألاهلُت ؾاهم في بخضار زلل اؾخمغاع الجمانت في بنؿاء مؿاولُت للضٛو يحر اإلاؿخٓغ  ة ،التي لضحها جاٍع

في آلُاتها، و ْضعة اإلاغضض نلى حمو ووشغ اإلاهلىماث اإلاهمت نلى هظه الخٙىمت ؾٍى ًخإزغ ؾلبا، لن الخٙىماث في جلٚ 

ض جدض مً نمل هظا الىكام، ٖما ؤن هكام ؤلاهظاع اإلاب٘غ ًُخٓغ  ؤًػا بلى  الضٛو لً حؿمذ بجمو ٗل اإلاهلىماث، ْو

ُٓا.   ْضعاث الخٙامل مو اإلااؾؿاث ألامىُت ألازغي،  صازل ماؾؿاث الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

ا ال ًٓىم في الًالب بال  لظلٚ ٌهض نضم ْضعة الجمانت نلى مىو الاهٓالب ، جإُٖضا نلى خُٓٓت ؤجها ال جؼاٛ ؾَغ

بمهمت الاؾخجابت، ولِـ اؾدباّ الجزاناث، طلٚ ؤهه مً الىاضح ؤن ؤلاًٙىاؽ ْض َشل في الاؾخُاصة مً هكام ؤلاهظاع 

ض نلى ؤن الجزام في ( إلاىو الجزام في مالي، بالغيم مً جECOWARNاإلاب٘غ ) ٗاهذ جٖا غ الهضًض مً اإلااشغاث التي  َى

ٗان هىإ بالخالي خاحت  ت في باماٗى ناحؼة جماما نً الخد٘م في ألاوغام، و  ٍؼ ٓه بلى الخطهُض، وؤن الخٙىمت اإلاٖغ ؾٍغ

 ًدطل.                                                                 لن جخسظ الجمانت الخضابحر الالػمت التي ًمً٘ ؤن جدخىي اإلاشٙلت في مغاخلها اإلاب٘غة،  ولً٘ هظا لم

ونلُه، َةهه نلى الغيم مً ؤن الجمانت اجسظث بهؼ الخضابحر، بال ؤجها لم جً٘ اؾدباُْت بما َُه الُ٘اًت 

ٗان ججاوبها مو ألاػمت مخإزغا بهض ؤن زغج نً  للخهامل مو ألاػمت وبجهائها، و ٖما طٖغ ، َٓض َشلذ في مىو الاهٓالب، و

 هؿاّ الؿُؿغة. 

ؤصي جىحـ البهؼ مً اإلاماعؾاث الهىُُت والخجاوػاث مً ْبل حىىص ؤلاًٙىاؽ بىاءا نلى جضزالتها الؿابٓت في 

ا وؾحرالُىن، بلى زلٔ ضىعة همؿُت لضي البهؼ، ؤصث بلى جغؾُش خالت يُاب الثٓت في ؤصاء الجمانت مً  ٗل مً لُبحًر

ُذ في وحه الخضزل الُهلي إلاىكمت ؤلاًٙىاؽ، و  ْبل ؤؾغاٍ مسخلُت، خُث شٙل هظا الىاْو ؤخض الهغاُْل التي ْو

غ شماٛ البالص  ا لىغو خض لخٓضم اإلاهاعغت هدى باماٗى، وجدٍغ لظلٚ َةجساط الجمانت الٓغاع بالخضزل في مالي نؿٍ٘غ

و  ىمً اإلاؿلخحن والجماناث ؤلاعهابُت، لم ًً٘ ؾهال ولم ًً٘ لُدط  مً ألامم اإلاخدضة، نلى الغيم مً  بضنم ؾَغ

ٗاهذ هىإ مساٍو مً  ُٓت ؤزغي، خُث  ُٓا وصٛو بٍَغ هت، وصنم بلضان مً يغب بٍَغ ٓي الؿَغ مىآَت الاجداص ؤلاٍَغ

ض الىغو ؾىءا وحهُٓضا.   ؤن وحىص ْىاث مؿلخت لإلًٙىاؽ في مالي، مً شإهه ؤن ًٍؼ

خت و  ال اإلاهاعغت مغجاخت لُ٘غة جىاحض هظه الٓىاث في البالص، و و بىاءا نلى طلٚ، لم جً٘ الؿلؿاث اإلاالُت اإلاْا

ٗاهىا ٌهخٓضون ؤن الخضزل مً ْبل الجمانت  ما ًُؿغ طلٚ هى ؤن مهكم ألاؾغاٍ الُانلت واإلاغاْبحن والضبلىماؾُحن 

اصة الخؿاثغ في ضٍُى ت بْلُمُت مً اإلاغجح ؤن جاصي بلى ٍػ  ؾُٙىن له جإزحر ؾلبي، وخظعوا مً ؤن نملُت نؿٍ٘غ

. و حجت هاالء مٓىهت (xx)اإلاضهُحن، وجاصي بلى خالت مً الهضوي لكاهغة الخؿٍغ والجزام ْض جدؿو بلى باقي صٛو الجىاع

حضا، طلٚ ؤن في انخٓاصهم، ُْاصة الٓانضة في بالص اإلاًغب ؤلاؾالمي، ؾدخسظ مً الخضزل ألاحىبي في مالي صلُال بغاَُا 

م الخضزل الخاعجي، وال ؾُما ب غ جىاحضها، مً ؤحل ججٍغ ٗان جدذ بشغاٍ َغوؿا ؤو الىالًاث اإلاخدضة، ومداولت لخبًر طا 

 . (xxi)وما جٓىم به في اإلاىؿٓت مً نملُاث بعهابُت

ه  ٗي مىن" نبر نً مساَو ؼ َُما ًخهلٔ وختى ألامحن الهام لألمم اإلاخدضة "بان  نؿ٘غي في مالي، جدذ بخٍُى

ُٓا، نىضم غه في عاًت الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ طٖغ  بلى مجلـ ألامً الضولي 2012صٌؿمبر  28ا ْضم جٍٓغ

ض مً جغصي الىغو  ؤن: " ؤي جضزل نؿ٘غي في شماٛ مالي ال ًخم ؤلانضاص له حُضا وجىُُظه نلى ؤٖمل وحه، ْض ًٍؼ

ٗاث زؿحرة لخّٓى ؤلاوؿان" ض ًاصي ؤًػا بلى اهتها .  بال ؤن مجلـ (xxii)ؤلاوؿاوي، الظي هى في ألاضل هش بالُهل، ْو

ُٓت   ألامً، ؾمذ في جهاًت اإلاؿاٍ بمىحب الُطل الؿابو بةعؾاٛ بهثت صولُت لضنم مالي جدذ ُْاصة بٍَغ

(MISMA) .ٗاث ؤلاؾالمُت اإلاؿُؿغة نلى شماٛ مالي لُترة ؤولُت مضتها ؾىت واخضة ونالوة نلى طلٚ، َةن مسخلِ الخغ
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ٗاهذ جمخلٚ اإلاىاعص اإلاالُت و 2013وختى حاهُي  ت للجمانت هُؿها. وهى ما ،  اإلااصًت الهاثلت التي جخجاوػ الٓضعة الهؿٍ٘غ

 ػاص مً ضهىبت مهمت ؤلاًٙىاؽ.   

ت ؾُاؾُت لألػمت، هى الظي حهل مً الخضزل الهؿ٘غي في شماٛ مالي  و لٓض زبذ ؤن يُاب ؤَٔ ٍْغب لدؿٍى

ٗاث اإلام ٍى في وحه الجماناث اإلاؿلخت، ووغو خض لالهتها اعؾت في جلٚ اإلاىاؾٔ واؾخهاصة الىكام، و الخل ألازحر للْى

ت UNوآَذ ألامم اإلاخدضة ) 2012في صٌؿمبر  ٓي ْىة جضزل نؿٍ٘غ (، نلى وشغ الجمانت وبضنم مً الاجداص ؤلاٍَغ

(. ولً٘ مهاعغت زؿت الجمانت للخضزل الهؿ٘غي مً ْبل الخٙىمت الاهخٓالُت MISMAميؿٓت الؾخهاصة شماٛ مالي )

جلـ الهؿ٘غي، ؤصي بلى اؾخٓالت عثِـ الىػعاء، وحهُحن عثِـ وػعاء حضًض، وهى ما ؤزغ في مالي، جدذ غًـ اإلا

 اهدشاع هظه الٓىاث نلى ألاعع. 

ٗان الخُاع اإلاُػل للجمانت نلى الغيم مً جبىيها إلاباصعة الؿالم،  هى الخل الهؿ٘غي لألػمت وبساضت في شٓها 

ماناث اإلادشضصة ُٖانل عثِس ي َُه. ولً٘ حمُو ألاؾغاٍ الؿُاؾُت اإلاخهلٔ بالخمغص الخاضل في الشماٛ وبغوػ صوع الج

ػذ ْبٛى الخُاع الهؿ٘غي  خت، َع الغثِؿُت في مالي، بما في طلٚ الغثِـ اإلاسلىم، و اإلاجلـ الهؿ٘غي والخٙىمت اإلاْا

ُذ الُٓاصة  الؿُاؾُت الظي اْترخخه اإلاىكمت. ألامغ الظي حهل اإلاىكمت ناحؼة نً خل ألاػمت في مالي، نىضما ْو

ت في البالص بدؼم غض اهدشاع ْىاث ؤلاًٙىمىج جإزغ وؾٛى الُترة الؼمىُت التي جؿلبها اجساط  وهى ما ػاص مً ،والهؿٍ٘غ

اصعا نلى الهمل بشٙل  ها ْو ٗان مً الالػم بل مً الىاحب ؤن ًٙىن جضزلها ؾَغ اإلاىكمت ؤلاْلُمُت لٓغاع الخضزل، بِىما 

ً واؾخٓغاع البلضان ألانػاء، وطلٚ ختى جمىو الٓىي ال٘بري مً الخضزل في مؿخٓل، زضمت للٓػاًا التي تهم ؤم

ل إلاىآَت ألامم اإلاخدضة، هى الظي  و واهخكاع ؾٍى شاوجها الضازلُت، و هظا الخإزغ والترصص في اجساط الٓغاع بشٙل ؾَغ

ا ؤن الخضزل الُغوس ي في ؤو نلى ألاْل هظا ما ًبضو نلُه الخاٛ، نلم-ؾمذ للؿٍغ الُغوس ي ؤن ًخضزل لُىٓظ الىغو 

ُت مؿبٓت مً ؾٍغ ألامم اإلاخدضة، وؤن طلٚ لم ًخم بال الخٓا.   مالي جم صون جٖؼ

ُٓا والاجداص  ٖما ًمً٘ ؤن ٌهؼي اللىم نلى الخإزحر في الخضزل، بلى َشل الجمانت الاْخطاصًت لًغب بٍَغ

ض مً ؤن:  حر اإلاهلىماث اإلاؿلىبت، التي جدخاحها ألامم اإلاخدضة للمىآَت نلى بحغاءاث الخضزل، وهى ما ًٖا ٓي لخَى ؤلاٍَغ

ٗاَُ حن للُٓام بها" " جإزغ الضنم الضولي ٌهىص بلى نضم وحىص مهلىماث  ضعة اإلاشاٖع ت بشإن هُٙل البهثت اإلآترخت، ْو
(xxiii).  َشل الجمانت في جدضًض ألاهضاٍ اإلاؿلىبت والخضابحر اإلام٘ىت ليشغ ْىاث نلى ألاعع، ًضَو بلى الانخٓاص بًُاب ؤو

ًُؿغ ما عجؼ الجمانت نً الخد٘م الجُض في الخبراث الُىُت اإلاسخطت لخدؿحن اؾتراجُجُاث الاجطاٛ. وهظا ما 

خه الجمانت مً ضهىبت ٖبحرة في الخىاضل مً ؤحل ببالى اإلاجخمو الضولي بإهضاَها، َُما ًخهلٔ بالخضزل الهؿ٘غي  نَغ

ٗان هظا ؤًػا هٓؿت غهِ ؤزغي مً حاهب الجمانت، ؤصي بلى جإزغ ألامم اإلاخدضة في مىذ اإلاىكمت  ض  في مالي، ْو

 الؿلؿاث الالػمت ليشغ ْىاتها في اإلاىؿٓت. 

ت الؿلمُت للجزام في مالي بلى يُاب ؤلاحمام خٛى شخظ اإلاُاوع ول٘ ً مً الخؿإ الاٖخُاء بةعحام َشل الدؿٍى

الغثِس ي باؾم ؤلاًٙىاؽ. طلٚ ؤهه نلى ن٘ـ هظا الؿغح، اؾخؿام هظا ألازحر ؤن ًٓىو ْاثض الاهٓالب بإهمُت الهىصة 

ت الجزام في شٓه اإلاخهلٔ بالخمغص في  بلى الخُاة الؿُاؾُت الضؾخىعٍت والاوسخاب مً الؿلؿت، بال ؤن َشله في حؿٍى

ٗاهذ ؾخجىذ بلى  ت حضا ونىُُت ، بلى خض ؤهه مً يحر اإلاغجح ؤجها  الشماٛ ْض ٌهىص بلى ؤن الجماناث اإلاخمغصة هي ٍْى

بت، بال ؤهه خاٛو بناصة الىك ٗان ًىكغ إلاُاوع الجمانت بهحن الٍغ ام اإلاداصزاث وجػو ؾالخها، و نلى الغيم مً ؤهه 

الضؾخىعي بلى الضولت التي حهاوي مً الجزاناث، ولً٘ َُما ًخهلٔ بالجماناث اإلاخمغصة َالمغ ؤٖثر ضهىبت، ؤن صواَو 

هت نبر بْامت صولت بؾالمُت،  ه الغيبت في الاؾخٓالٛ، ويحرهم ًداٛو َغع الشَغ هظه الجماناث مسخلُت، بهػها جدٖغ



ُ٘ت والُغوؿُت بػاء بضاثل بصاعة الجزام في الصخغاء الًغبُت اإلاىاِْ   ألامٍغ

 

72 
 

، التي بل ومنهم مً ٌهمل لطالح ؤؾغاٍ زاعحُت  و بإحى ضاث زاعحُت، و هى ما حهل مً الهمل الهؿ٘غي آزغ الخلٛى

 ضاعث ؤمغا ال مُغ مىه.

ا وؾحرالُىن، وبغيم  اإلالُذ لالهدباه، هى ؤن ؤهجح الخضزالث التي ْامذ بها الجمانت مً ْبل في ٗل مً لُبحًر

اث حىىص ؤلاًٙىمىج ُت هظه  الاهخٓاصاث التي وحهذ بلى جطَغ في اإلاُضان وججاوػاتهم، لم ًخم بمىآَت ؤممُت بل جٖؼ

تها  ، التي مْؼ ألازحرة حاءث مخإزغة. ولً٘ ما حهم في ألامغ هى ؤجها في ألازحر اؾخؿانذ ؤن ججلب الاؾخٓغاع لهظه الضٛو

 الخغوب ألاهلُت، صون ؤن جيخكغ الػىء ألازػغ مً الهُئت ألاممُت. 

ٗان بةمٙان الجمانت ا لخضزل، والهمل مً جلٓاء هُؿها في الخاالث التي ًكهغ لها َيها غغوعة اؾدباّ و لٓض 

ت للجزام، واخخماٛ حهٓضه واهدشاعه ، وإلاا جغي ؤهه ًمً٘ الاؾخًىاء نً اإلاىآَت ألاممُت للخضزل  الخؿىعاث اإلاإؾاٍو

ذ اإلاىاؾب، بال ؤجها لم جُهل، واؾخمغث جيخكغ هظه اإلاىآَت بلى ؤن  ا في الْى جؿىع الجزام بشٙل ًُّى ْضعة هظه نؿٍ٘غ

ت الجزام في مالي.   الضٛو نلى الخهامل مهه بمُغصها، وهىا قهغ الضوع الُغوس ي لدؿٍى

و ًمثل نضم وحىص جىأَ في آلاعاء بحن الضٛو ألانػاء بشإن ما ًيبغي نمله والخالَاث بحن الجِش اإلاالي،  

ظلٚ اإلاىاؾىحن نلى غغوعة وحضوي الخضزل الهؿ٘غي، ؤ ض مً الُىض ى ٖو ًػا زلال خُُٓٓا حؿبب في حلب اإلاٍؼ

 والُشل بلى صولت مالي. 

ٗان هىإ ؾىاٛ ألاػمت نضص مدضوص مً احخماناث الٓمت نلى ؤنلى  ض الخل بهؼ اإلاهخمحن بالشإن اإلاالي، ؤهه  ْو

ت الجزام، ألامغ الظي ًضٛ اث، ولً٘ لم حؿُغ جلٚ الاحخماناث نً ؤي جٓضم ملمىؽ بًُت حؿٍى في انخٓاصهم  اإلاؿخٍى

نلى يُاب عئٍت واضخت مً ْبل الجمانت، وبالخالي بلى نضم وحىص اؾتراجُجُت واضخت مً حاهبها لخل اإلاشٙلت في 

  .(xxiv)مالي

خذ الباب ؤمام جضزل الٓىي الضولُت مً   و ؾاهمذ ٗل هظه الىٓاثظ و ٗل مً حاهبه في بؾالت ؤمض ألاػمت، َو

ا نلى جضزلها في الجزام اإلاالي، مما حهلها يحر ْاصعة نلى "خُل ماء الىحه" لى  ًُ ٗان له جإزحر ؾلب زاعج اإلاىؿٓت، وهى ما 

ٗاء اؾتراجُجُحن آ غوؿا،ال اإلاؿانضة التي جلٓتها مً شغ ً )الىالًاث اإلاخدضة،َو ٓي ،  زٍغ وألامم اإلاخدضة، و الاجداص ؤلاٍَغ

والاجداص ألاوعوبي(، بل لم ًً٘ جضزل الجمانت لُىجح مً صون صنم صولي، َباإلغاَت بلى خاحتها بلى اإلاؿانضاث 

ٓي وألا  ٗاتها قلذ صاثما عهً شغنُت ْغاعاث ٗل مً الاجداص ؤلاٍَغ مم اإلاخدضة، وهى ؤمغ لم اإلاالُت واللىحؿدُت، َةن جدغ

ٗاهذ جطبى بلُه وجيخكغ  . (xxv)ًً٘ ًدٓٔ صاثما ما 

ض خغمذ الخدضًاث اإلاالُت التي جىاحهها صٛو الجمانت الاْخطاصًت مً ْضعاتها ٖمىكمت بْلُمُت َغنُت. خُث  ْو

ل واإلاشاٗل ( والخٓلُل مً ْضعاتها، ٖما هى الخاٛ باليؿبت للىECOMOGٓؤصي طلٚ بلى الخإزحر ؾلبا نلى وشاؽ )

ٗان الخاٛ نلُه في الجزام في يُيُا ويُيُا  اللىحؿدُت، التي جازغ ؾلبا نلى نملُاجه وؾغنت جىٓله بلى اإلاُضان، ٖما 

 بِؿاو. 

ٗاهذ مؿخٓلت نً الخضزل الضولي، بدُث ال جػؿغ بلى الانخماص نلى  و ْض ًٙىن ؤصاء الجمانت، ؤٖثر هجانت لى  

طلٚ ؤن هظا الانخماص هى الظي ًُخذ  .(xxvi)لضولي، ومً بهؼ الضٛو الًغبُت بالخدضًضاإلاؿانضاث اإلاالُت مً اإلاجخمو ا

ٓؼمه. ما مً شٚ في ؤهه نىضما  الباب ؤمام الخضزل الخاعجي، الظي ًٓلل مً صوع الجمانت في خل الجزاناث، بل ٍو

ت بشٙل مُغؽ نلى اإلاؿانضاث الخاعحُت، َةن َغضهم في الىجاح جطبذ مدضوصة وؤٖثر حهُٓضا. بِىما  ٌهخمض ألاَاْع

ٗان هىإ جىأَ في آلاعاء بحن الضٛو ألانػاء في الجمانت َةن طلٚ مً شإهه ؤن ٌؿانضهم نلى جدُٓٔ الاٖخُاء  بطا 

 الظاحي. 
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ت نمل  و ًكهغ ؤن اإلاشٙل ً٘مً  في ألاضل في ؾبُهت هظا الضنم، الظي لم ًً٘ مسلطا نلى ؤلاؾالّ لخٍغ

ٗان ؾِؿمذ بخضزل ؤؾغم الجمانت، و ًضٕع الجمُو ؤن ما ٗ اهذ الجمانت في خاحت بلُه هى الضنم اللىحؿتي، الظي 

ت باليؿبت لضٛو حهاوي في ألاضل مً مطانب مالُت حمت، ومً  وؤهجو في ألاػمت اإلاالُت، لن ؤهمُت هظا الضنم غغوٍع

 ىلجمانت لم جدط ىاث اإلاؿلخت. لً٘ اغهِ ٖبحر في الخجهحزاث والهخاص الهؿ٘غي، وبالزظ الىٓل الهؿ٘غي للٓ

ٗان  لت، وهى ما ػاص مً جُاْم ألاػمت وحهُٓضها واهدشاعها. بِىما  ض اؾخمغث في اهخكاعه إلاضة ؾٍى بظلٚ الضنم، ْو

اٛ ؤٖثر خػا بالغيم مً ؤن ألامغ هىا ًخهلٔ بضولت ٖبري جدخ٘م نلى ٗل مٓضعاث  الخضزل الُغوس ي في بؾاع نملُت ؾحَر

بت.الٓىة والهخاص، ومو طلٚ لٓض خكُذ ب ض مً الخػامً والضنم الضولي اإلااصي والؿُاس ي، بشٙل مثحر للجضٛ والٍغ  اإلاٍؼ

مً ؤوحه هظا الضنم، مؿاهمت الىالًاث اإلاخدضة بلى حاهب صٛو يغبُت ؤزغي بشٙل مهخبر نلى اإلاؿخىي 

اٛ" زاضت مً الىاخُت اللىحِؿخُ٘ت نً الخىاَـ ونلى الغيم مً ٗل ما ًٓاٛ  .(*)الهملُاحي في مؿاهضة "نملُت ؾحَر

ٙي الُغوس ي في مىؿٓت الؿاخل، بال ؤن هظه ألازحرة لم جترصص في جٓضًم  ىص، وهٓل خىالي  180ألامٍغ  700ؾًىا مً الْى

ٙي 600ؾً مً اإلاهضاث لطالح الجِش الُغوس ي، باإلغاَت بلى صنمها بـ    .(xxvii)حىضي ؤمٍغ

هُـ اإلاؿانضاث للجمانت مً ؤحل وغو  الؿااٛ الظي ْض ًؿغخه ؤبؿـ اإلاخدبهحن لألوغام، هى إلااطا لم جٓضم

ٗاث ؤلاعهابُت هدى الجىىب؟   خض لخمغص الشماٛ وجٓضم الخغ

مً الىاضح ؤن الضٛو الُانلت في اإلاىكمت ألاممُت التي جغصصث ٖثحرا ْبل ؤن حهؿي مىآَتها نلى بعؾاٛ ْىاث 

(MISMAبلى اإلاُضان، وحشُ٘ٚ بهؼ الضٛو الخل )ا، َٓض ها ُُت لها في اإلاىؿٓت وفي مٓضمت ٗىث صي َىاع لم ًً٘ نٍُى

امخىهذ نً الخضزل في الجزام اإلاالي، ختى ًطل هظا ألازحر بلى مؿخىي مً الىػىج )الخهًُ(، لُطبذ جضزل َغوؿا في 

ت بلى اإلاىؿٓت مً ؤن ًبضي  ٗان ًخسٍى مً نىصة َغوؿا الاؾخهماٍع خدغج ٗل مً  هظه الخالت جضزال مىٓظا، ٍو

ِٓ ف  ي وغو مً "ٌؿخجحر مً الغمػاء بالىاع". مهاعغخه لخضزلها، ٍو

بىاءا نلى ما ؾبٔ مً يحر الهضٛ ؤن جىحه الاهخٓاصاث بلى الجمانت بالُشل والعجؼ، وهي التي حهغغذ بلى ؤزؿغ 

ت الجزام في مالي.  نملُاث الخػُِٔ اإلآطىص واإلاضعوؽ مً ؤحل بخباؽ ؤي صوع لها في حؿٍى

 خاثمة

ىمىطج لظلٚ  ُٓا في بصاعة هؼاناث اإلاىؿٓت ٖو لٓض جبحن ؤن جُُٓم َهالُت الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

، ْض جىضل بىؾاؾت هظا البدث بلى اؾخيخاج ؤن ألاػمت في مالي حهىص بلى يُاب الخ٘م 2012بصاعتها للجزام في مالي مىظ 

لضًني باؾم اإلاخمغصًً ؤلاؾالمُحن الظي قهغ صوعهم حلُا في الغشُض، و تهمِش الهىطغ الخاعقي في الشماٛ والخؿٍغ ا

ض ؤقهغث الضعاؾت ؤن الجمانت ْض وحضث ضهىبت ٖبحرة في وغو خض لألػمت ، بالىكغ  ذ الخٔ في جإحُج ألاػمت، ْو ْو

 بلى ؾٛى الُترة الؼمىُت التي اؾخمغث َيها، عيم ؤجها اؾخؿانذ ؤن جدٓٔ هجاخا وؿبُا، بهض ؤن جم٘ىذ مً بناصة

هكام الخ٘م الضؾخىعي بلى البالص. و ؤن صزٛى َغوؿا نلى زـ ألاػمت إلاؿانضة الجمانت ًضٛ نلى عجؼ هظه ألازحرة في 

 خل ألاػمت بمُغصها. 

ٖما ًجب ؤلاشاعة بلى مجمىنت ؤزغي مً الهغاُْل التي ؤضبدذ جدض مً َهالُت الجمانت، وجمثل ؤخض 

ظي ؤضبدذ جمثله ألازؿاع ألامىُت الجضًضة  بما َُه ؤلاعهاب وججاعة الخدضًاث الجضًضة ؤمامها، الخؿغ اإلاخىامي ال

 الؿالح واإلاسضعاث وبُٓت الجغاثم الهابغة للخضوص. 
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بٓي الٓٛى ؤن ألاػمت اإلاؼصوحت الؿُاؾُت وألامىُت في مالي ؾمدذ بالىضٛى بلى مالخكت، ؤن َهالُت الجمانت، 

 ٕ خاحت لالنتراٍ بإن الجمانت اؾخؿانذ ؤن جدٓٔ هجاخا. لم جً٘ في اإلاؿخىي اإلاؿلىب، بال ؤهه مو طلٚ، هىا

ومً باب ؤلاهطاٍ ًجب ؤن هظٖغ في ألازحر ؤن ؾبُهت اإلاهؿُاث الضولُت وؤلاْلُمُت وجغصص اإلاجخمو الضولي ْض 

ُٓا في بصاعة الجزام اإلاالي. وبالخالي ً خطح ؾاهم وبشٙل خخمي في الخٓلُل مً ؤصاء الجمانت الاْخطاصًت لضٛو يغب بٍَغ

ٗاهذ شهاعا ؤٖثر مىه واْها حؿعى الضٛو  ُٓت"، لم ًخم الهمل بها، بل  ُٓت إلاشاٗل بٍَغ حلُا ؤن نباعة "خلٛى بٍَغ

ت الجزاناث التي جلم بالٓاعة، ماصام لِـ في واعص ؾُاؾتها الابخهاص خُٓٓت نً اإلاىؿٓت،  ؿه نىض حؿٍى ال٘بري بلى جَ٘غ

ت َيها.  وبؾالّ ًض ألاَاْع
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 الهىامش:

                                                           
ت الجزام   (*) مً زالٛ الىؾاثل الؿلمُت الؿُاؾُت مثل  –الخىضل بلى اجُاّ بشإن بهؼ الٓػاًا اإلادضصة  conflict settlementوهني بدؿٍى

ت صون مهالجت الجظوع الهم ت الٓؿٍغ ُٓت اإلاُاوغاث والىؾاؾت، ؤو الٓاهىهُت مثل الخدُ٘م والٓػاء بحن ؤؾغاٍ الجزام، ؤو ختى الىؾاثل الهؿٍ٘غ
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